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Liv efter liv Annie Dunch Hent PDF Du kommer til et komplet fremmed sted. Men du ved, at du har været der
før.Mange danskere er overbeviste om reinkarnation. Endnu flere udelukker ikke, at vi har flere liv. Der er
ikke tale om eksakt videnskab, men de mange vidnesbyrd åbner op for det helt store spørgsmål: Er der et liv
efter døden? Liv efter liv indeholder en række danskeres meget forskellige oplevelser med reinkarnation.
Samtalerne er redigeret af Annie Dunch, og blandt bidragyderne er bl.a. Martin Spang Olsen, Margrethe
Koytu, Farshad Kholghi, Chili Turell, Poul Blak, Knud Sørensen og Lars Muhl. ”Annie Dunch fanger

danskernes tvivl og tro på samme tid og kredser om de spændende spørgsmål som: Hvad er en sjæl, og findes
der parallelle verdener? Det er spørgsmål, der bliver mere og mere aktuelle, for hvert fjerde medlem af den
danske folkekirke tror i dag på reinkarnation. Gør du? At læse ”Liv efter liv” giver god indsigt i den diffuse
verden, reinkarnation er. Bogen indeholder ikke eksakt videnskab, men gætterier og personlige holdninger,

der giver os gåsehud, og som sætter mange spændende tanker i gang.” Heidi Korsgaard i Psykologi
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